רשומות
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תקנות מסילות הברזל (דרישה לתשלום חיוב מוגדל לנוסע ברכבת מקומית) (תיקון) ,התשע"ג616 .. . . . . . . 2013-
תקנות מסילות הברזל (הוראות לעניין השגה על דרישה לתשלום) ,התשע"ג617 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-
תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות) (תיקון) ,התשע"ג619 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2013-
תקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים) (תיקון) ,התשע"ג619 .. . . . . . . . . 2013-
צו הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן ( )1134הוראת שעה) ,התשע"ג621 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-
תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות) (תיקון) ,התשע"ג622 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-
צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח) (תיקון) ,התשע"ג622 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-

תקנות מסילות הברזל (דרישה לתשלום חיוב מוגדל לנוסע
ברכבת מקומית) (תיקון) ,התשע"ג2013-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (17ז) לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש] ,התשל"ב1972-
(להלן  -הפקודה) ,בכפוף לסעיף 46ב לפקודה ,אני מתקין לעניין רכבת מקומית תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

תיקון תקנה 3

 .2בתקנה (3ב) לתקנות העיקריות -

1

בתקנה  1לתקנות מסילות הברזל (דרישה לתשלום חיוב מוגדל לנוסע ברכבת מקומית),
התשע"א( 22011-להלן  -התקנות העיקריות) ,בהגדרה "בעל היתר הפעלה" ,במקום "או
מפעיל" יבוא "ולמעט לעניין תקנה (3ב)(()6ב) ו–(ב - )1גם מפעיל" .
()1

בפסקה (- )6
(א) בפסקת משנה (א) ,במקום "את החוב" יבוא "את החיוב המוגדל" ובסופה
יבוא "בתום  45ימים מן המועד שנמסרה לו הדרישה לתשלום ובכפוף לאמור
בפסקאות משנה (ב )1ו–(ג)";
(ב) בפסקת משנה (ב) ,בסופה יבוא "(להלן  -חוק ההוצאה לפועל)";
(ג) אחרי פסקת משנה (ב) יבוא:
"(ב )1החייב רשאי ,בתוך  30ימים מיום שנמסרה לו הדרישה לתשלום,
להגיש השגה לבעל היתר ההפעלה על הדרישה לתשלום ,לפי תקנות מסילות
הברזל (הוראות לעניין השגה על דרישה לתשלום) ,התשע"ג;32013-
(ב )2משהוגשה השגה כאמור בפסקת משנה (ב ,)1בעל היתר ההפעלה
לא יהיה רשאי להגיש את הבקשה לביצוע החיוב המוגדל בהוצאה לפועל
כאמור בפסקת משנה (א) ,אלא במקרים האלה:
( )1לאחר דחיית ההשגה ,כולה או מקצתה ,ואם לא הוגש ערר על
החלטת הדחייה במועד  -יהיה בעל היתר ההפעלה רשאי להגיש את
הדרישה לתשלום לביצוע בהוצאה לפועל כתביעה על סכום קצוב לפי
סעיף 81א 1לחוק ההוצאה לפועל;
( )2לאחר שניתנה החלטה חלוטה בערר או שניתן פסק דין חלוט
הדוחה את הערעור על ההחלטה בערר ,ואם נותר חוב של החייב לבעל
היתר ההפעלה  -יהיה בעל היתר ההפעלה רשאי לפתוח בהליכי
הוצאה לפועל למימוש ההחלטה בערר או בפסק הדין ,לפי העניין ,על
דרך ביצוע פסק דין לפי חוק ההוצאה לפועל;".
(ד)

במקום פסקת משנה (ג) יבוא:
"(ג) לא הגיש החייב השגה או ערר במועד ,לפי העניין ,ובעל היתר
ההפעלה הגיש את הדרישה לתשלום לביצוע בהוצאה לפועל ,רשאי החייב
להגיש בלשכת ההוצאה לפועל התנגדות לביצוע הדרישה לתשלום;".

( )2בפסקה ( ,)7אחרי "כתובת" יבוא "לרבות כתובת אתר האינטרנט" ואחרי "החיוב
המוגדל" יבוא "או הגשת השגה כנגד הדרישה לתשלום".
תיקון תקנה 5

.3

בתקנה (5א) לתקנות העיקריות ,אחרי "מהלך הגבייה" יבוא "לרבות הליכי ההשגה
וההחלטה בה".

__________
1
2
3
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,23עמ'  ;485ס"ח התשע"ג ,עמ' .14
ק"ת התשע"א ,עמ' .1364
ק"ת התשע"ג ,עמ' .617

קובץ התקנות  ,7211ה' בשבט התשע"ג16.1.2013 ,

 .4בתוספת לתקנות העיקריות -

תיקון התוספת

( )1אחרי "בכתובת "..................... :יבוא "או להגיש השגה על החיוב המוגדל במסירה
אישית ,במשלוח בדואר רשום לכתובת האמורה ,או דרך אתר האינטרנט שכתובתו
 ;.......................השגה באתר האינטרנט כאמור תוגש באמצעות טופס המפורסם באתר";
( )2אחרי "לא שולם החיוב המוגדל בתוך  30ימים כאמור" יבוא "או לא הוגשה השגה",
ואחרי "עד למועד תשלומו בפועל" יבוא "הוגשו השגה ,ערר או ערעור ולאחריהם אין
אפשרות עוד להגיש ערר או ערעור על החיוב המוגדל ,ייווספו עליו הפרשי הצמדה
וריבית כאמור מן המועד שנמסרה בו לחייב החלטה בהשגה ,בערר או בפסק הדין של
בית המשפט בערעור ,לפי העניין";
( )3המילים "לא שולם החיוב המוגדל במועד ,רשאי התובע להגיש את החיוב המוגדל
לביצוע בהוצאה לפועל"  -יימחקו;
()4
יבוא:

במקום הקטע שתחילתו "אם יוגש החיוב המוגדל" ובסופו "להגיש התנגדות"
"אם לא תגיש השגה במועד ותוגש בקשה לביצוע החיוב המוגדל בהוצאה
לפועל כתביעה על סכום קצוב לפי סעיף 81א 1לחוק ההוצאה לפועל ,עומדת לך
הזכות להגיש התנגדות לבקשה לביצוע; אם הוגשה השגה על ידך נגד הדרישה
לתשלום ,לא תוגש נגדך בקשה לביצוע להוצאה לפועל לפי חוק ההוצאה לפועל,
אלא בהתקיים אחד מאלה:
(א)

ההשגה נדחתה ולא הוגש עליה ערר במועד;

(ב) ניתנה החלטה חלוטה בערר או שניתן פסק דין חלוט בעניין ההחלטה
בערר".
 .5תחילתן של תקנות אלה ביום ל' בשבט התשע"ג ( 10בפברואר   .)2012

תחילה

ג' בשבט התשע"ג ( 14בינואר )2013
(חמ )3-4232

   י ע ק ב נ א מ ן
   שר המשפטים

תקנות מסילות הברזל (הוראות לעניין השגה על דרישה לתשלום),
התשע"ג2013-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 46ב(1א) ו–46י(ד)( )5לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש],
התשל"ב( 11972-להלן  -הפקודה) ,בהסכמת שר המשפטים ,אני מתקין תקנות אלה:
 .1בתקנות אלה -

הגדרות

"בעל היתר הפעלה"  -בעלו של היתר הפעלה כהגדרתו בסעיף  46לפקודה;
"חיוב מוגדל"  -כהגדרתו בסעיף (17ג) לפקודה.
.2

השגה של חייב החולק על דרישה לתשלום חיוב מוגדל (להלן  -המשיג) תוגש לבעל מסמכים ופרטים
היתר ההפעלה ותכלול את הפרטים והמסמכים שלהלן ,אם הם ידועים לו ואם הם שייכללו בהשגה

מצויים בידו ,לפי העניין:
( )1שמו ,מספר זהותו ,מענו ,מספר הטלפון שלו ,והוא רשאי להוסיף מען אחר ולציין
לצדו כי הוא מבקש שייעשה בו שימוש בלעדי להמצאת הודעות ומסמכים;

__________
1
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( )2המשיג רשאי להוסיף כתובת דואר אלקטרוני ולציין לצדה כי הוא מבקש שייעשה
בה שימוש בלעדי להמצאת הודעות ומסמכים ,בכפוף לתקנה (5ב) ו–(ג); כמו כן רשאי
המשיג להודיע ,בכל עת ,כי הוא מבקש שיופסק השימוש בכתובת זו;
( )3העתק מדרישת התשלום שעליה מוגשת ההשגה והעתק הכרטיס שבאמצעותו
שילם המשיג את דמי הנסיעה;
( )4אם המשיג חולק על תיאור האירוע בדרישת התשלום יפרט את הפרטים החסרים
בתיאור האירוע למיטב ידיעתו ,ואת פירוט טענותיו ,לרבות התשתית העובדתית
והנימוקים שבבסיס השגתו;
( )5המשיג יפרט בהשגה את שמותיהם של אנשים אחרים שהיו מעורבים באירוע או
היו עדים לו;
()6
הגשת השגה

המשיב יצרף העתק צילומי של המסמכים הנוגעים לעניין.

 .3השגה תוגש לבעל היתר ההפעלה באחת מן הדרכים האלה:
( )1במסירה אישית במהלך שעות הפעילות המקובלות אצל בעל היתר ההפעלה
בכתובתו הרשומה בדרישת התשלום;
()2

במשלוח בדואר רשום לכתובת בעל היתר ההפעלה הרשומה בדרישת התשלום;

( )3באמצעות טופס שאישר המנהל המתפרסם באתר האינטרנט של בעל היתר
ההפעלה בכתובת האתר הרשומה על גבי הדרישה לתשלום.
בקשת מידע נוסף .4

בעל היתר הפעלה רשאי לבקש מן המשיג למסור לו מידע נוסף לצורך מתן החלטתו,
ולקבוע מועד סביר למסירתו כאמור; התבקש מידע כאמור ,והמשיג לא מסר אותו או
לא מסר אותו במועד שנקבע ,ייתן בעל היתר ההפעלה את החלטתו לפי המידע המצוי
בידיו בעת שקילת המידע וקבלת ההחלטה; ואולם אי–מסירת המידע לכשעצמה ,או
אי–מסירתו במועד שנקבע ,לא תהווה עילה לדחיית ההשגה ,כולה או מקצתה .

החלטה בהשגה

.5

(א) בעל היתר הפעלה ישקול את המידע שנכלל בהשגה ומידע רלוונטי נוסף אם מצוי
ברשותו; החלטה בהשגה תינתן בתוך  45ימים מן המועד שבו הוגשה ההשגה או מן
המועד האחרון למסירת מידע נוסף שהתבקש לפי תקנה  ,4לפי המאוחר מביניהם.

דיווח למנהל

.6

מהמשיג

(ב) בעל היתר הפעלה ישלח את החלטתו בהשגה בדואר רשום למען המשיג או
למען החלופי להמצאת מסמכים שציין המשיג לפי תקנה  ;)1(2שליחת ההחלטה
בהשגה בדואר אלקטרוני תיחשב כמסירתה לחייב אם המשיג הסכים במפורש לקבל
את ההחלטה בכתובת הדואר האלקטרוני שציין בהשגה לפי תקנה  )2(2וכן אישר
את קבלתה כאמור בתקנת משנה (ג); לעניין תקנת משנה זו ותקנת משנה (ג) ,מועד
המסירה בדואר אלקטרוני ייחשב לפי היום ושעת הקבלה כפי שמופיעים בשעון הפנימי
שבמערכת המחשוב של בעל היתר ההפעלה המכויל על פי כללים מקובלים.
(ג) נשלחה ההחלטה בדואר אלקטרוני לאחר שהמשיג הסכים במפורש לקבלה כאמור
בתקנת משנה (ב) ,יבקש בעל היתר ההפעלה מהמשיג לאשר את קבלתה ,בדואר
אלקטרוני חוזר לבעל ההיתר ,בתוך  48שעות ממועד מסירתה; לא התקבל אישור כאמור,
תישלח ההחלטה בדואר רשום ומועד המסירה ייחשב כמועד מסירת הדואר הרשום .
(ד)
כנו.
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החלטה בהשגה יכול שתבטל את החיוב המוגדל כולו או מקצתו או תשאירו על

בעל היתר הפעלה ימסור למנהל בתוך  45ימים מן היום האחרון בכל חודש ,דוח בדבר
ההשגות שנתן בהן החלטה בחודש האמור ופרטים עליהן כפי שיבקש המנהל.
קובץ התקנות  ,7211ה' בשבט התשע"ג16.1.2013 ,

.7

תחילתן של תקנות אלה ביום ל' בשבט התשע"ג ( 10בפברואר ( )2013להלן  -יום תחילה

התחילה).
.8

בתקופה של ששת החודשים הראשונים מיום התחילה ,יקראו את תקנה (5א) כאילו הוראת שעה

במקום " 45ימים" נאמר " 90ימים".
ב' בשבט התשע"ג ( 13בינואר )2013
   י ש ר א ל כ " ץ
   שר התחבורה התשתיות הלאומיות
והבטיחות בדרכים

(חמ )3-4591

תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות) (תיקון) ,התשע"ג2013-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (10ב) ו– 48לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט1959-
[נוסח משולב] ,1אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנה (11ג) לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות) ,התש"ל ,21969-במקום הקטע תיקון תקנה 11

המתחיל במילים "תיקבע לגבי" ומסתיים במילים "בין שתיהן" יבוא "תקבע הוועדה
הרפואית דרגת נכות באחוזים בין שני המצבים כאמור" .
.2

תחילה

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

י"ב בטבת התשע"ג ( 23בדצמבר )2012
(חמ )3-1144

   א ה ו ד ב ר ק
   שר הביטחון

__________
1
2

ס"ח התשי"ט ,עמ' .276
ק"ת התש"ל ,עמ'  ;217התשס"ח ,עמ' .46

תקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים)
(תיקון) ,התשע"ג2013-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  )31(265לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ולאחר
התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנה  1לתקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים) ,תיקון תקנה 1

התשנ"ב(  21992-להלן  -התקנות העיקריות) -
( )1אחרי ההגדרה "בנין עזר" יבוא  :
""חומרים קלים"   -חומרים כגון גבס ,עץ ,זכוכית ,אלומיניום ,פלדה ,וכן חומרים
מרוכבים כגון פיברגלס או חומרים דומים אחרים;
"טורבינת רוח"  -מערכת לייצור חשמל הממירה ישירות אנרגיית רוח לאנרגיה
חשמלית;";
( )2אחרי ההגדרה "מגרש" יבוא:
""מעטפת כפולה"  -מעטפת חיצונית למבנה ,הבנויה מחומרים קלים ,ומרוחקת
מקיר המבנה החיצוני ,באופן שנוצר מרווח פנימי למעבר אוויר ולתחזוקה;";

__________
1
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשנ"ה ,עמ' .450
ק"ת התשנ"ב ,עמ'  ;798התשע"א ,עמ' .493
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()3

אחרי ההגדרה "מקמרת" יבוא:
""מראות במערכת תרמו–סולארית"     -מראות או מראות פרבוליות ,לרבות
צינורות המותקנים מעליהם ,עם או בלי עקיבה;";

()4

אחרי ההגדרה ""סטיו" יבוא:
"״קולטים פוטו–וולטאיים"  -לוחות לקליטת אנרגיית שמש במערכת לייצור
חשמל הממירה ישירות אנרגיה סולרית לאנרגיה חשמלית;".

תיקון תקנה 4

 .2בתקנה   4לתקנות העיקריות -
()1

אחרי תקנת משנה (ה) יבוא:
"(ה )1על אף האמור בתקנת משנה (ה) -
( )1היו בבניין בליטות החורגות מהקיר החיצוני שלו בפחות מ– 0.75מטר,
אף אם יש בהן המשך לחלל הפנימי של הבניין  -הן לא יבואו במניין השטח
המותר לבנייה ובלבד שנועדו לצורך חיזוק הבניין מפני רעידות אדמה;
( )2היו בבניין בליטות  שאין בהן המשך לחלל הפנימי של הבניין והחורגות
מהקיר החיצוני שלו בפחות ממטר  -הן לא יבואו במניין השטח המותר
לבנייה ובלבד שנבנו מחומרים קלים .
(ה )2הייתה  בבניין מעטפת כפולה ,לא יבוא השטח הנוצר ממנה במניין השטח
המותר לבנייה ובלבד שהמרווח הפנימי שנוצר בינה ובין קיר הבניין לא יעלה על
 0.9מטר";

( )2במקום תקנת משנה (ז) יבוא:
"(ז) לעניין עוביו של קיר חיצוני ,יחולו ההוראות האלה:
( )1עלה עוביו של קיר חיצוני ,כולו או מקצתו ,על  0.25מטר   -לא יבוא
החלק שעוביו עולה על  0.25מטר אך נמוך מ– 0.5מטר במניין השטח המותר
לבנייה; החלק שעוביו עולה על  0.5מטר יחושב כשטח שירות;
( )2על אף האמור בפסקה (- )1
(א) במקום שלפי כל תכנית או כל דין אחר חייבים לבנות קיר חיצוני
בעובי העולה על  0.25מטר אך לא עולה על  0.5מטר יראו כאילו בפסקה
( )1במקום  0.25מטר ,נאמר העובי המזערי המתחייב לפי התכנית או
הדין האחר ,לפי העניין; חייבו התכנית או הדין האחר לבנות קיר
חיצוני בעובי העולה על  0.5מטר ,יחושב החלק שעוביו עולה על העובי
המתחייב לפי התכנית או הדין האחר כשטח שירות.
(ב) מקום שבו עלה עוביו הכולל של הקיר בשל חיזוק המבנה מפני
רעידות אדמה ,לא יבוא החלק שעוביו עולה על  0.25במניין השטח
המותר לבנייה; אין באמור כדי לגרוע מהוראות תקנה (8ג) ו–(9ד)(;".)1
( )3במקום תקנת משנה (י) יבוא:
"(י) על אף האמור בתקנת משנה (4א) לא יראו שטח מצללה כשטח מקורה ,ובלבד
שהמצללה עומדת בתנאים האלה:
( )1היא הוקמה בחצר ,בגג ,במרפסת ,או במרפסת גג;
( )2שטח המצללה  50 -מטרים רבועים או   1/4משטח החצר ,הגג ,המרפסת
או מרפסת הגג ,הכל לפי הגדול יותר;
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( )3עלה שטח המצללה על השטחים הקבועים בפסקה ( )2יבוא השטח
העודף במניין שטחי השירות;";
( )4בתקנת משנה (יא) ברישה ,אחרי "אמצעי הצללה" יבוא "במבני ציבור לפי הוראות
כל דין";
()5

אחרי תקנת משנה (יא) יבוא:
"(יב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לא יראו את שטחם של הקולטים הפוטו–
וולטאיים או את שטחן של המראות התרמו–סולאריות כשטח מקורה ,בהתקיים
אחד מן המקרים האלה:
( )1גובה החלק התחתון של הקולטים אינו עולה על  1.5מטרים וגובה החלק
התחתון של המראות אינו עולה על  2מטרים מגובה פני הקרקע או מגובה
פני גג מבנה שהוקם כדין ,לפי העניין;
הקולטים או המראות מותקנים על גבי עוקבים;

()2

( )3הקולטים מותקנים על גבי מאגר או בריכת דגים או על דופנם ובלבד
שהמאגר או בריכת הדגים הוקמו כדין;
( )4הקולטים או המראות מותקנים ברצף היוצר מישור אחד על גבי
קונסטרוקציה אחת ,אם גובה חלקם התחתון אינו עולה על  1.5מטרים מגובה
פני הקרקע או מגובה פני גג מבנה שהוקם כדין וגובה חלקם העליון אינו
עולה על  4מטרים מגובה פני הקרקע או מגובה פני גג מבנה שהוקם כדין.
(יג) על אף האמור בתקנת משנה (א) ,לא יראו שטח טורבינת רוח כשטח מקורה
ולא יבוא שטחה במניין השטח המותר לבנייה".
.3

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן ,והן יחולו על בקשה להיתר שהוגשה תחילה ותחולה

לוועדה מקומית ביום התחילה או לאחריו.
ג' בטבת התשע"ג ( 16בדצמבר )2012
(חמ )3-2342
  

     א ל י ה ו י ש י
             שר הפנים

צו הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן ( )1134הוראת שעה) ,התשע"ג2013-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  29 ,2ו– 30לחוק הגז (בטיחות ורישוי) ,התשמ"ט1989-
(להלן  -החוק) ,לאחר התייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה ובאישור ועדת
הכלכלה של הכנסת ,אני מצווה לאמור:

1

.1

בתקופה שמיום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר  )2013עד יום י"ח באדר התשע"ג הוראת שעה

( 28בפברואר - )2013
( )1יראו כאילו על אף האמור בתקנה  2לתקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן
 ,)1134התשס"א ,22001-התכולה המרבית המותרת של אולפינים בייצור גפ"מ היא
בשיעור של  40אחוזים;

__________
1
2

ס"ח התשמ"ט ,עמ'  ;108התשס"ח ,עמ' .128
ק"ת התשס"א ,עמ' .789
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( )2לא יספק ספק גז או משווק גז גפ"מ שתכולת האולפינים שבו עולה על הקבוע
בתקן  ,1134למיתקן גז  -שבבעלותו ,באחריותו או שהוא אחראי לתחזוקתו ,לפי העניין
 שמותקן בו מאייד ,ולא יעשה בו שימוש ,אלא אם כן המאייד מטופל ומתוחזק לפינהלים כתובים של ספק הגז והוראות היצרן; התחזוקה מתבצעת בידי מתקין גז בעל
רישיון כדין ,שקיבל מידע בדבר כמות האולפינים בגז והדרכה מספק הגז לעניין הספקת
גז מסוג זה;
( )3לא יספק ספק גז או משווק גז גפ"מ שתכולת האולפינים שבו עולה על הקבוע
בתקן  ,1134למיתקן גז  -שבבעלותו ,באחריותו או שהוא אחראי לתחזוקתו ,לפי העניין
 שמותקן בו מאייד ,והוא מצוי באזור מגורים או במבנה תעשייתי ,ולא יעשה בושימוש ,אלא אם כן המאייד איננו מבוסס על חימום ישיר ,ומצוי בו חומר תווך בין מקור
החום לבין הגפ"מ.
כ' בטבת התשע"ג ( 2בינואר )2013
   ע ו ז י ל נ ד א ו
   שר האנרגיה והמים

(חמ )3-3035

תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות) (תיקון) ,התשע"ג2013-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  )14(17ו– 243לפקודת מס הכנסה ,1אני מתקין תקנות אלה:
תיקון התוספת

.1

בתוספת לתקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות) ,התשל"ה,21975-
בסופה יבוא:
שנת מס

קופה רושמת
בשקלים חדשים

מכונה להוצאת כרטיס
נסיעה בשקלים חדשים

מסופון בשקלים
חדשים

"2012

8,100

5,100

"11,600

ה' בטבת התשע"ג ( 18בדצמבר )2012
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

(חמ )3-309

__________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
ק"ת התשל"ה ,עמ'  ;752התשע"ב ,עמ' .506

צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח) (תיקון),
התשע"ג2013-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (131א)( )3לפקודת מס הכנסה ,1אני מצווה לאמור:
תיקון התוספת

.1

בתוספת לצו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח) ,התשמ"ג, 1983-
בסופה יבוא:
2

שנת המס

סכום בשקלים חדשים

"2012

"77,720

ה' בטבת התשע"ג ( 18בדצמבר )2012
(חמ )3-1511

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

__________
1
2
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